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‘Op zoek naar de zijderoute’ 
 

Online-lezing door Hans Luiten,  
dinsdag 12 januari 2021, aanvangstijd 19.00 uur  
 

 
Eind 19e eeuw waagden Hongaarse, 
Franse, Chinese en Russische 
onderzoekers zich steeds verder in de 
onherbergzame gebieden van Centraal-
Azië. Soms als ontdekkingsreizigers, soms 
als archeologen, maar ook als spionnen. 
Op hun gevaarlijke reizen troffen ze 
verlaten nederzettingen aan. Het bleken 
restanten van boeddhistische steden, 
van islamitische moskeeën en grote 
karavanserais. Zij waren op een oude 
handelsweg gestuit: de zijderoute.  
 

In deze lezing reizen we langs deze route. Een route die zo beroemd was dat hij werd 
bezongen in gedichten, in boeken en in onze eeuwen: de speelfilms. Aan de hand van een 
aantal fragmenten verwonderen we ons over deze verbinding tussen oost en west.  
Een verhaal over Sogdische paarden, Afghaanse Boeddha·beelden, de veroveringen door 
Djenghis Khan, de handel in Russische slaven, de adembenemend mooie islamitische 
architectuur en tot slot: de Nieuwe Zijderoute van Xi Jinping.  
 

Hans Luiten volgde verschillende studies geschiedenis. Interessegebieden 
zijn onder meer Amsterdam en de Zaanstreek, Turkije en het Midden-
Oosten, kunstgeschiedenis en de arbeidersbeweging. Na vele jaren in 
politieke functies houdt hij sinds 5 jaar lezingen, geeft les, onderzoekt, 
schrijft en begeleidt reizen naar Turkije, Oezbekistan en andere landen. 

 

 
____________________________________________________________________________________________ 

*) Online-lezing 19.00 – 20.15 uur 
Tijdig aanmelden vooraf verplicht. Inloggen via Zoom vanaf 18.30 uur 



1.  Van het Bestuur 
 
Allereerst willen wij u een goed en gezond 2021 wensen, waarin wij elkaar weer mogen 
ontmoeten in de Scheppingskerk. Wij hopen dat dit over enkele maanden weer mogelijk zal 
zijn. Intussen gaan wij natuurlijk gewoon door, weliswaar online, met de maandelijkse 
lezingen op de vertrouwde 2e dinsdag van de maand.  
Wij zijn nog steeds bereid de helpende hand te bieden bij het installeren van het 
programma Zoom, waar de meeste sprekers gebruik van maken. U dient dit wel tijdig te 
melden. U krijgt de link naar de lezing van 12 januari reeds ’s morgens vroeg doorgestuurd. 
 

Het Aanmeldingsformulier voor de online-lezing vindt u onder de gele button op onze 
website  KunstkringLeiderdorp.nl  
Vul uw naam en e-mailadres in. U krijgt altijd een mail ter bevestiging van uw aanmelding.  
Indien u die niet ontvangt, kijk dan eerst in uw Spambox. Daarna kunt u ons ook mailen via 
info@kunstkringleiderdorp.nl  
 

PS. Incidenteel kan het zijn dat u na het invullen nog een anti-spam·vraag krijgt om te 
beantwoorden. Dit kunnen wij niet onderdrukken. Het is een controle of het hier geen 
‘spam-robot’ betreft. 
 
 

Terugblik online-lezing 8 december 2020, Anders Zorn, De Zweedse Idylle, 
door Wendy Fossen  
 
Een heel verrassende schilder, deze Anders Zorn, 
die in zijn tijd (1860-1920) heel bekend was, maar 
waar velen heden ten dage nog nooit van gehoord 
hadden. 
 
Zijn grote verdienste is het schilderen van beelden 
uit zijn streek, de bossen en meren, maar ook de 
traditionele kleding en lokale festiviteiten. Hij wil de 
Zweedse cultuur behouden en heeft ook een 
Openluchtmuseum opgericht, waar hij gebouwen 
die gesloopt zouden worden naar toe heeft laten 
brengen en ingericht met oude klederdrachten en voorwerpen. 
 
Hij is ook zeer succesvol in Parijs en New York geweest. Hij schildert o.a. portretten van drie 
Amerikaanse presidenten en van vele leden van de Zweedse koninklijke familie. 
Aanvankelijk schildert hij veel aquarellen, later ook veel werken in olieverf. Ook zijn etsen 
verkopen goed, met name die van vrouwelijke naakten. 
Hij is een vermogend en gevierd kunstenaar geworden, die door de tentoonstelling in het 
Kunstmuseum in Den Haag nu ook in Nederland wat meer bekendheid geniet. 
 
Indien de musea na 19 januari weer open gaan, is de tentoonstelling van Anders Zorn nog 
te bekijken in Kunstmuseum Den Haag tot en met 31 januari 2021.  

https://kunstkringleiderdorp.nl/
mailto:info@kunstkringleiderdorp.nl


2. Komende lezingen 
 

 

12 januari 2021 ‘Op zoek naar de Zijderoute’, online-lezing door Hans Luiten,  
  aanvang 19.00 uur 
 
 9 februari 2021 Online-lezing door Michel Didier, aanvang 20.00 uur 
 
 

3. Expositie 4 amateurkunstenaars in Leiderdorps Museum 
 
Naar aanleiding van onze oproep aan amateurkunstenaars 
van Kunstkring Leiderdorp om hun werk te exposeren in het 
Leiderdorps Museum, hebben wij verschillende enthousiaste 
reacties gekregen. De komende weken gaan wij aan de slag 
om met de werken van vier kunstenaars een mooie expositie 
in te richten in een deel van het museum.  Als de musea dan 
na 19 januari weer open mogen, kunt u vlakbij huis weer 
genieten van kunst en cultuur. 
Tegen die tijd komt u de informatie vast tegen in het 
Leiderdorps Weekblad of Leids Nieuwsblad en natuurlijk in 
ons Bulletin van februari.  
 
 
4. Voor u gezien en aanraders 
 
‘Besmet’, tentoonstelling in Rijksmuseum Boerhaave Leiden, t/m 9 januari 2022 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mocht u intussen nog niet genoeg hebben van alle verhalen rondom het coronavirus of  
erg geïnteresseerd zijn in virussen van vroeger en nu, dan kunt u nog heel 2021 hiervoor 
terecht in Rijksmuseum Boerhaave. Nu alle musea nog een tijdje gesloten zijn, kunt u zich 
via de website van dit museum alvast goed op een bezoek voorbereiden met een virtuele 
rondleiding van ruim 12 minuten. Tevens hebben zij een serie podcasts gemaakt over 
verschillende infectieziekten, waar u gemakkelijk bij komt via de website.  
RijksmuseumBoerhaave.nl 
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